
 

 

 

 

การประเมินความเส่ียงการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแควออ้ม   

อ าเภออมัพวา  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่ การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะ
ก ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  

 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 

๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับ 
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ.๑๙๙๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมา มีการออก
แนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงาน
ทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal 
Framework:Framework and Appendices การปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ยังคงยึดกรอบแนวคิด
เดิมของปี ค.ศ.๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ 
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ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ
ในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  
 

มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  
 

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการที่ ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ  

        ควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที ่๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  

(มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  
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กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  
Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  
Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก            
  ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้  
   ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมี 
   ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม่เปิดช่องว่างในการ 
   ทุจริตเข้ามาได้อีก  
Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่  
   ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
  (Unknown Factor) 

๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle) 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
๕.1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๕.2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่  

๕.3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

-เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า  
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

 

-เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง  
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ คร้ัง  

 

-ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก  ๑๕-๒๕ คะแนน  
๒ ความเสี่ยงระดับสูง  ๙-๑๔ คะแนน  
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง  ๔-๘ คะแนน  
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า  ๑-๓ คะแนน  

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
                (Likelihood x Impact) 

 



-๖- 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน 

ระดบัความเสีย่ง  คะแนนระดบัความเสีย่ง  มาตรการก าหนด  การแสดงสสีญัลกัษณ์  
ต่ า(Low)  ๑-๓ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
ปานกลาง(Medium)  ๔-๘ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  

แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง  

เสี่ยงสูง(High)  ๙-๑๔ คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)  ๑๕-๒๕ คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง  

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 



-๗- 

๗. กระบวนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้าน 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน  
ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/  
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
รื้อถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 

 ⁄ 

2 การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 ⁄ 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้าน 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ชื่อกระบวนงาน/งาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง  No  Gift Policy ให้กับบุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/  
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 การใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  
 

 ⁄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน กิจกรรมการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/  
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 การขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ⁄ 
 

ค าอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และ
ควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Known 
Factor  
 -หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด         
ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor  

-หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

๑ รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน  

๑ ๑ ๑ 

๒ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีท่ีตั้ง
สถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

๑ ๑ ๑ 

๓ การใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  

๑ ๑ ๑ 

๔ การเบิกจ่ายน้ ามัน เชื้อเพลิงและการขอ 
อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางถูกต้องตาม 
ระเบียบ ฯ และ ครบถ้วน 

๑ ๑ ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

๑๐.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment  
ระดับการควบคุมความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ 

ดังนี้  
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร

แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ

มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจ
ผ่านมาตรฐาน  

ดี ⁄    

การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย 
ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

ดี ⁄    

การใช้อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  

ดี ⁄    

การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขอ 
อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางถูกต้อง
ตามระเบียบ ฯ และ ครบถ้วน 

พอใช้  ⁄  

 
 
 
 
 

 
 
 



-๑๒- 

๑๑. แผนบริหารความเสี่ยง  
 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการงาน รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับ 
การพิจารณา อนุมัติ 
อนุญาต  

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
ออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขอ
อนุญาตประกอบกิจการ 
โดยเอื้อ ประโยชน์  

การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่
ขออนุญาตประกอบ
กิจการ อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายในกรณี
ที่ตั้งสถานประกอบการ  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพ่ือ
รับบุคคลเข้าท างาน  

การเรียกรับเงิน 
ผลประโยชน ์เพ่ือรับ
บุคคลเข้าท างาน  

นโยบาย  NO  GIFT  POLICY  

ความเสี่ยงการทุจริตใน
การเบิกจ่ายน้ ามัน 
เชื้อเพลิงและการขอ 
อนุญาตใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

๑. จัดให้มีการขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
๒. ก าหนดเกณฑ์การใช้น้ า 
มันเชื้อเพลิง / ปริมาณ 
เชื้อเพลิงที่จ่าย  
๓. ให้บันทึกการใช้ 
รถยนต์ลงในสมุดบันทึก
การใช้รถยนต์   

๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ในการท าธุระส่วนตัว 
๒.ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดย
ไม่ประหยัดงบประมาณ  

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
อย่างชัดเจน และด าเนินการให้
เป็นปัจจุบัน  
๒. ผู้บังคับบัญชาก าชับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางและ การเบิกจ่าย 
น้ ามันเชื้อเพลิงทุกเดือนและ
เสนอผู้บังคับบัญชา ทราบจัด 
ท าใบขออนุญาตให้ครบถ้วน
และเปน็ปัจจุบัน  
๓. จัดท าสมุดบันทึกการใช้
รถยนต์ส่วนกลางให้เป็น 
ปัจจุบันและสอดคล้องกับเลข
ไมล์รถยนต์  
๔. จัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามัน
และการก าหนด ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่จ่าย 
 



-๑๓- 

๑๒. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง  

ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที ่ มาตรการป้องกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โอกาส/ความเสี่ยง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  

รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อ ถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่าน
มาตรฐาน  

   

การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีท่ีตั้ง
สถานประกอบการ ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  

 

   

๒  นโยบาย  NO  GIFT  POLICY การใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  

   

๓  มาตรการการปฏิบัติงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง  

การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการท าธุระ
ส่วนตัว 

   

ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ประหยัด
งบประมาณ 

   



สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมข้ึน
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

 
 

๑๓. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
๑) (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗,๘และ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ 

ควรมีแผนงานมาตรการกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
๒) (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม =๔, ๕ และ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดข้ึนแล้วแต่

ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๓) (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม =๑,๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด 

ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต 

ค่าประเมิน 
ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
รื้อ ถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน  

๑ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้า
ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ ด้านการด าเนินนโยบาย
ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- มาตรการการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

๑ 

การใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  

๑ 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการท าธุระส่วนตัว ๔ 
ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ประหยัด
งบประมาณ 

๔ 



-๑๕- 

๑๔.  การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นใหเ้กิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับ 
ความเสี่ยง มาตรการ

ป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ต่ า ปาน

กลาง 
สูง สูง

มาก 

๑.  การขอ
อนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร 
ดัดแปลง 
หรือรื้อถอน  

- การขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง เพื่อให้
ตรวจผา่น
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบ
สถานที่ขออนญุาต
ประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ ์ 

- ความเสี่ยง
การทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณา
อนุมัติอนุญาต  

- ขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด  
-การตรวจสอบ
สถานท่ีตั้งท่ี 
ขออนุญาต
ประกอบกิจการ 
อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้ขออนุญาต  

กฎหมาย
ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
หนังสือ 
ค าสั่งในเรื่อง
นั้น  

✓     มาตรการ 
ให้ผู้มีส่วนได้
เสียมสี่วนร่วม
ในการ
ด าเนินงาน 
และมาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

จ านวน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
การขอ
อนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร
ดัดแปลงหรือ
รื้อถอน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์ 

๒.  กิจกรรม
มอบ
นโยบาย  
NO  GIFT  
POLICY 

- ผู้บริหารมอบ
และเน้นย้ า
นโยบาย NO  
GIFT  POLICY 

การใช้อ านาจ
หน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์่วน
ตน  

- การใช้
อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่
ในรูปตัวเงิน  

ประกาศ
นโยบาย  
NO  GIFT  
POLICY 

✓      ผู้บริหาร  
ผู้บังคับบัญชา  
มีการควบคุม  
และตดิตามการ
ท างานอย่าง
ใกล้ชิดและ
ก าชับให้
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด 

บุคลากร 
มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
นโยบาย  
NO  GIFT  
POLICY 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นใหเ้กิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับ 
ความเสี่ยง มาตรการ

ป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ต่ า ปาน

กลาง 
สูง สูง

มาก 

๓.  กิจกรรม
การขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 
 

- การใช้รถยนต์
ส่วนกลางใน
ประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือ
ประโยชน์ทาง
ราชการ 
- ใช้รถยนต์
ส่วนกลางโดยไม่
ประหยดั
งบประมาณ 

การทุจริตใน
การเบิกจ่าย
น้ ามัน 
เชื้อเพลิงและ
การขอ 
อนุญาตใช้
รถยนต ์
ส่วนกลาง 

ขาดจิตส านึก
เข้าใจในการใช้
ของส่วนกลาง 

-มาตรการ
การ
ปฏิบัติงาน
การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

 ✓    ๑. แต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ควบคุมอย่าง
ชัดเจน และ
ด าเนินการให้
เป็นปัจจุบัน  
๒. ผู้บังคับบัญชา
ก าชับ เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบการ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลางและ 
การเบิกจ่าย 
น้ ามันเชื้อเพลิง
ทุกเดือนและ
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
ทราบ  
๓. จัดท าสมุด
บันทึกการใช้
รถยนต์
ส่วนกลางให้
เป็น ปัจจุบัน
และสอดคล้อง
กับเลขไมล์
รถยนต ์ 
๔. จัดท าเกณฑ์
การใช้น้ ามัน
และการ
ก าหนด 
ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่จ่าย 

-
กระบวนการ
การใช้
รถยนต์
ราชการ
ส่วนกลางมี
ความรัดกมุ
ยิ่งข้ึน  และ
มีความเสี่ยง
ในการทุจริต
ลดลง 

 

 


